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Samenvatting
Plannen maak je niet achter je bureau. Daarom ga ik graag op pad om te horen en zien wat er speelt om ons heen.
Sinds 2014 werk ik als zelfstandig stedenbouwkundig ontwerper. Ik richt mij op sociaal ruimtelijke vraagstukken
waarin ik de verbinding leg tussen ‘mensen’ en ‘stenen’. Hoe? Door op zoek te gaan naar het verhaal van de mensen
en de plek! Maatwerk, samenwerken, plannen concreet maken en heldere communicatie vormen de kern van mijn
aanpak. Samen met andere bureaus werk ik in teamverband aan uiteenlopende opgaves in stad en dorp. Door ruime
kennis en ervaring in ruimtelijk ontwerp en advies, procesbegeleiding en bewonersprocessen ben ik breed inzetbaar.

Werkervaring
s t u d i o dien wiersma
Stedenbouwkundig ontwerper en eigenaar | 2014 - heden
Zelfstandig of in teamverband ben ik bij uiteenlopende projecten en vraagstukken betrokken (geweest):
Relevante projecten vanuit s t u d i o Dien Wiersma
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Stedenbouwkundig onderzoek 4 detailhandelpanden Uithuizermeeden | i.o.v. gemeente Eemsmond | 2017
Inspiratie- en thema-avonden Omgevingsvisie in gemeente Weststellingwerf | vanuit Roeg & Roem | i.o.v.
gemeente Weststellingwerf | 2017 (lopend)
Stedenbouwkundig adviseur bij Team Ruimtelijk Kwaliteit van Libau (onafhankelijke adviesorganisatie voor
ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe | op projectbasis | 2017
Verdubbeling N33-midden, inpassingsvisie en landschapsplan | i.s.m. Enno Zuidema en Veenenbos en Bos |
i.o.v. provincie Groningen en Rijkswaterstaat | 2016 (lopend)
Werksessies Nul op de meter, wat kan er beter?! | vanuit Roeg & Roem | 2016
Projectondersteuning bewonersinitiatief Dorpshuis ’t Mainschoar, Kolham | Buurt-Assist | i.o.v. Stichting
Dorpshuis Kolham | 2016 (lopend)
Dorpsvisie Uithuizermeeden 2025 | i.s.m. Enno Zuidema | i.o.v. gemeente Eemsmond | 2015 - 2016
Herinrichting Peins, schetsontwerp en bewonersproces | i.s.m. Sjoerd Nota | i.o.v. gemeente Franekeradeel |
2015 (uitgevoerd)
Werkatelier herinrichting Venekoterweg Oosterwolde | i.s.m. Sjoerd Nota | i.o.v. provincie Friesland | 2015
Evaluatieonderzoek herinrichting Beursplein Leeuwarden | i.s.m. Kenniscentrum Shared Space | i.o.v.
gemeente Leeuwarden | 2014
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Buurt-Assist
Projectleider en mede-oprichter | 2015 - heden
Buurt-Assist is een netwerk waarin verschillende adviesbureaus zich hebben verenigd met als doel lokale initiatieven in
Noord-Nederland te ondersteunen. In dit netwerk zijn verschillende expertises samengebracht, zodat op een
laagdrempelige manier projectondersteuning kan worden geboden. | Vanuit s t u d i o dien wiersma

Roeg & Roem
Coördinator en projectleider | 2015 - 2017
Roeg & Roem zet zich op eigenzinnige wijze in voor de ruimtelijke praktijk en leefbaarheid in Noord-Nederland. Als
coördinator en projectleider onderhoud ik het contact met een veelzijdig netwerk. Daarnaast organiseer en begeleid ik
bijeenkomsten rond actuele thema’s en vraagstukken in stad en land. | Vanuit s t u d i o dien wiersma

Kenniscentrum Shared Space, NHL Hogeschool Leeuwarden
Onderzoeker/ adviseur | 2014 - 2017
Binnen een team van verkeerskundigen belicht ik als onderzoeker en adviseur de stedenbouwkundige kant van het
Shared Space concept. De projecten variëren van onderzoek tot kennisdeling en herinrichting. | Vanuit s t u d i o dien
wiersma

BRUT architecture urban design (Brussel, BE)
Stedenbouwkundig ontwerper/ architect | 2009 - 2014
Bij BRUT heb ik mij ontwikkeld als ontwerper in stedenbouw en publieke ruimte, van stad tot dorpskern. Mijn focus lag
op projecten waarbij vanuit de stedenbouwkundige schaal een aanzet werd gemaakt voor architectuur en typologie.

Urban Platform (Brussel, BE)
Trainee/ junior architect | 2009
Bij Urban Platform heb ik mij gericht op de strategische planning van een wijk in Brussel waar veel sociaal-ruimtelijke
uitdagingen lagen. In relatief korte tijd werden analyse, planvorming, participatie en realisatie doorlopen.

Relevante opleidingen en cursussen
Training Professioneel Gespreksleiden | 2017
Een driedaagse training in gespreksleiden voor groepen tussen de 3 en 75 mensen, theorie en praktijk

RUG, Cursus Cultuurlandschappen van Noord-Nederland | 2015
In 12 dagdelen zijn de verschillende landschapstypes van Noord-Nederland besproken en bezocht

TU Delft, faculteit Bouwkunde | 2002 - 2008
Master Architectuur, afgestudeerd op een hybride gebouw aan het Zeeburgerpad in Amsterdam

ITESM TEC de Monterrey (Querétaro, MX), faculteit Architectuur | 2006
Uitwisselingsprogramma tijdens de masteropleiding aan de TU Delft

Lauwers College, Buitenpost | 1995 - 2001
VWO (Ne, En, Du, Gs, Wb, Na, Bi, Mu)
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